
Cechy PRODUKTU zgłoszonego do konkursu, na które należy zwrócić szczególną uwagę: 

Do karty zgłoszenia można załączyć wizualizację lub fotografię zgłaszanego produktu.

Opłata za każdy zgłoszony produkt wynosi 500 zł netto 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 marca 2023

DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ PIECZĘĆ FIRMOWA

Dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail)

Osoba kontaktowa (imię, nazwisko)

Adres firmy 

Nazwa firmy zgłaszającej PRODUKT do konkursu 

Nazwa produktu konkursowego

Kategoria (proszę zaznaczyć właściwe)
WYRÓB 

URZĄDZENIE 

KOMPONENT

KARTA  ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

    Kontakt:

Ilona Syryłło
Project Director

 kom. (+48) 664 080 283

e-mail: isyryllo@fairexpo.pl
sweettargi@fairexpo.pl

www.sweettargi.fairexpo.pl

proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000690708, NIP 5272817522, kapitał zakładowy 5000 PLN

ORGANIZATOR
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§1 . Postanowienia ogólne
1. Regulamin Konkursu dla wystawców 11. Targów Cukierniczych, Piekarniczych i Lodziarskich Sweettargi określa m.in. cele Konkursu, warunki

uczestnictwa, nagrody oraz kryteria ich przyznawania.
2. Konkurs ma na celu uhonorowanie wystawców, którzy prezentują nowatorskie produkty z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań

technologicznych oraz prezentują produkcje ekologiczne.
3. Konkurs organizowany jest podczas 11. edycji Targów Sweettargi.
4. Udział w Konkursie jest płatny - wynosi 500 zł netto za każdy zgłoszony produkt.

§2 . Organizator

§4 . Zasady Konkursu
1. Jury Konkursu oceniać będzie wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz produkcje ekologiczne.
2. Jury Konkursu dokonuje oceny produktu zgłoszonego na podstawie materiałów dołączonych do Karty oraz wizytacji stanowiska uczestnika, a także

dodatkowych informacji udzielonych przez uczestnika, podczas pierwszego dnia trwania Targów.
3. Po upływie terminu przyjmowania Kart, jury dokonuje ich wstępnej oceny, a także ustala lokalizację stoisk Uczestników Konkursu w pawilonie

wystawienniczym. W czasie trwania Targów jury obserwuje Uczestników Konkursu oraz zgłoszone przez nich produkty. Następnie, w ogłoszonym
wcześniej terminie, jury dokonuje ich oficjalnego przeglądu.

4. Jury decyduje w sposób ostateczny i nieodwołalny o kolejności i ilości przyznanych nagród oraz wyróżnień. Po dokonanym wyborze zostaje spisany
protokół, który zostanie odczytany podczas uroczystego wręczenia nagród.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w sposób uroczysty podczas bankietu dla wystawców.
6. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie przekazana przez Organizatora do wiadomości wszystkich środków masowego przekazu

współpracujących z Organizatorem podczas Targów oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
7. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu mogą zamieszczać informację o uzyskanej nagrodzie we własnych wydawnictwach informacyjno-reklamowych.

§5. Jury

§7 . Nagrody

§8. Postanowienia końcowe

REGULAMIN KONKURSU

DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ PIECZĘĆ FIRMOWA

ORGANIZATOR INFORMUJE
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 oraz IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (dalej łącznie „Współadministratorzy”).
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Umowa Zgłoszenia Udziału. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ww. umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów Organizatora w postaci prowadzenia marketingu własnych usług. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje, że zawarcie 
umowy będzie niemożliwe.

3. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby dane osobowe zostaną udostępnione podwykonawcom organizatora w celach niezbędnych do organizacji Targów (np. graficy, drukarnie).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora w postaci prowadzenia marketingu własnych usług będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych, przeniesienia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. W oparciu o Państwa dane osobowe Organizator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

§6. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębior-
ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN. 

§3 . Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy wystawca Targów.
2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego 

postanowienia.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i doręczenie Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2023 r. „Karty 

zgłoszenia udziału w Konkursie”, stanowiącej załącznik do Regulaminu (dalej: „Karta”). 

1. Nadprawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołane przez Organizatorów jury, składające się minimum z 3 osób wybranych z grona prelegen-
tów, organizatorów i wystawców.

2. Jury wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Obrady jury są tajne, a jego decyzje ostateczne. 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas trwania Targów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi publicznie w pierwszym dniu Targów 
(bankiet).  

1. W ramach konkursu, w poszczególnych kategoriach, zostaną przyznane następujące nagrody:
- I miejsce: PUCHAR + DYPLOM
- Wyróżnienia: DYPLOM  

1. Kwestie nienormowane Regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  
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